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PROJEKTBEMUTATÓ LEÍRÁS 
 

a „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek” c. projektről 
 

(Energiamegtakarítási verseny a közszféra dolgozói számára) 

 

A „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek” projekt célja, hogy a közszféra 
dolgozói energiatudatosabban éljenek és elsősorban viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával 
csökkenthessék munkahelyi – valamint igény esetén otthoni - energiafelhasználásukat. A 
projektben 9 EU-s országban 180 középület több mint 10 000 dolgozója méri össze magát az egy 
éves verseny alatt, hogy ki tudja a legtöbb energiát megtakarítani az előző évek fogyasztásához 
képest. 

A kampányban a GreenDependent Intézet a magyar szakmai és szervező partner. Magyarország 
mellett Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Lettország, Olaszország, 
Németország és Svédország középületekben dolgozó munkahelyi energiaközösségei versenyeznek 
egymással 2016 márciusa és 2017 márciusa között. 

A résztvevő középületek dolgozói folyamatos szakmai támogatást és segítséget kapnak a projekt 
szakértőitől, valamint az erre a célra fejlesztett honlapon hasznos információk állnak 
rendelkezésükre. Itt munkahelyük, valamint a saját otthoni energiafogyasztásukat is nyomon 
követhetik.  

 

Miért érdemes részt venni / Miket kínál a program a középületek számára? 

 energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása a versenyben résztvevő épületek számára; 

 képzések és workshopok a résztvevő intézmények dolgozói számára; 

 minta közintézményi szerep lehetősége az adott településen/térségben/országban; 

 csapatmunka előmozdításának lehetősége az intézmény dolgozói közt, valamint szoros 
partneri kapcsolat kialakításának lehetősége a partnerszervezettel és más érintettekkel; 

 a magyarországi nyertes épület 3 dolgozója ingyen részt vehet a Záró Díjátadó 
Rendezvényen Brüsszelben 2017 nyarán, és találkozhat további 8 ország 
önkormányzati/közintézményi dolgozóival a tapasztalatcsere érdekében; 

 számos nyeremény a legjobban teljesítő épületek számára különböző kategóriákban 
(legnagyobb megtakarítás, legaktívabb kampány, legjobb energiamegtakarítási terv). 

 a közszféra dolgozói számára lehetőség az otthoni energiafogyasztás-csökkentés 
megvalósítására is. 

 

  

Képzések a résztvevő intézmények számára 
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Miért jó ez az önkormányzatnak? 

 a magyarországi nyertes épület 3 dolgozója mellett az adott település polgármestere is 
ingyen részt vehet a Záró Díjátadó Rendezvényen Brüsszelben 2017 nyarán, és 
találkozhat, tapasztalatot oszthat meg további 8 ország polgármestereivel; 

 lehetőség a település energiahatékonysági, klímavédelmi és egyéb környezetvédelmi 
céljainak előmozdítására, a köztisztviselők és közalkalmazottak aktív bevonására és 
tudatosságának növelésére; 

 átfogó képet kap az önkormányzat a versenyben résztvevő épületek energiafogyasztási 
szokásairól, megtakarítási lehetőségeiről; 

 ingyenes magas szintű szakmai továbbképzések a résztvevő intézmény dolgozói számára; 

 pozitív példamutatás lehetősége az önkormányzat dolgozói valamint a lakosság számára. 
 

  

Díjátadó rendezvények az EnergiaKözösségek, valamint a Kislábnyom projektek keretében. 

Milyen épületek vehetnek részt a versenyben?  

 önkormányzati vagy állami tulajdonban van, vagy az önkormányzat/állam tartós bérlet 
keretében bérli; 

 az épületet jellemzően – legalább 80%-ban – irodaként használják (könyvtár, óvoda, iskola, 
kórház, eü-i ellátó sajnos nem versenyezhet). 

 rendelkezésre állnak múltbeli referencia energiafogyasztási adatok (fűtés, áram, víz) az 
elmúlt 1-3 évre vonatkozóan; 

 nem volt jelentősebb energiatakarékossági beruházás az elmúlt 1-3 évben, és nem is lesz 
jelentősebb energiatakarékossági beruházás a verseny időszaka alatt (2016. márc. – 2017. 
márc. között); 

 10-15%-os energia-megtakarítási cél a résztvevő épület részéről, elsősorban 
viselkedésváltozás ill. kisebb beruházás (pl. világítás korszerűsítése) segítségével 

 további részleteket a mellékelt „Útmutató épületek számára” c. dokumentum tartalmaz 

 

 

 

 

Képek a német Hessen tartományi versenyről, Frankfurt 
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Az EnergiaKözösségek nyitó rendezvénye, valamint a nyertes csapat a nemzetközi díjátadón Brüsszelben. 

Amit a projekt, illetve a GreenDependent nyújt a résztvevők számára: 

 energiafogyasztási szokások felmérése és megtakarítási lehetőségek azonosítása a 
versenyben résztvevő épületek számára; 

 képzések és workshopok a résztvevő intézmények dolgozói számára; 

 folyamatos szakmai támogatás a résztvevő intézmények energiaközösségei számára: 
rendszeres megtakarítási tippek, stratégiai kézikönyv, rendezvények szervezése stb.; 

 nemzetközi tapasztalatok cseréje 9 országból; 

 magyar nyelvű honlap, melyen számos hasznos információ segíti a résztvevőket; 

 értékes nyeremények a legjobban szereplő résztvevők számára; 

 projekt kommunikáció (sajtóközlemények, interjúk stb.); 

 magas színvonalú energiahatékonysági verseny-lebonyolítás (ld. referenciaként a Nagycsalád 
Kis lábnyom, Kislábnyom (www.kislabnyom.hu), EnergiaKözösségek és E.ON EnergiaKözösségek 
(www.energiakozossegek.hu) versenyeket, valamint a Hatékony Ház Napok (www.hatekonyhaz.hu 
kampányt). 

Amit az önkormányzatoktól várunk a projekt megvalósítása során: 

 felső vezetői szintű elköteleződés; 

 résztvevő épületenként egy-egy, 4-6 alkalmazottat tömörítő ún. „munkahelyi 
energiaközösség” megszervezése; 

 havi pár munkaóra biztosítása a munkahelyi energiaközösség tagjai számára, hogy a 
versennyel foglalkozhassanak (képzésen részvétel, munkatársak beszervezése és 
motiválása, energia-megtakarítási terv készítése és megvalósítása, adatgyűjtés stb.); 

 résztvevő épületek energiafogyasztási adatainak rendelkezésre bocsátása – melyet a 
GreenDependent és a projekt bizalmasan, a hatályos hazai és EU-s vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kezel! 

 
A pályázat beadását az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ) támogatta. 

 

További információ: 
Vadovics Kristóf és Vadovics Edina 
GreenDependent Intézet 
info@greendependent.org 
Tel: 20/334-2889 

http://www.kislabnyom.hu/
http://www.energiakozossegek.hu/
http://www.hatekonyhaz.hu/
mailto:info@greendependent.org

